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                                                                                        Nr. 4019/15.04.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 15.04.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line 

din data de 15.04.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul 

universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează "Procedură privind organizarea procesului educațional în regim on-line la 

Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează înființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Transfer Tehnologic prin 

fuziunea Centrului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și a Centrului de Transfer Tehnologic și numirea 

doamnei ș. l. dr. ing. Ana Cornelia Gavriluță pe postul de director al noului centru. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se amână rezoluția în cazul solicitării dnei. conf.univ.dr. Mădălina Marian- Director al 

Colegiului Terțiar Nonuniversitar privind emiterea unei decizii privind recunoașterea creditelor 

obținute în învățământul postliceal. 

Art.5. Se aprobă organizarea on-line a selecției studenților Erasmus+ pentru anul universitar 2020-

2021. În ceea ce privește selecția pentru vara anului 2020, deoarece nu se cunosc încă restricțiile de 

mobilitate în spațiul european, se organizează o selecție orientativă cu mențiunea că este o 

"preselecție". 

Art.6. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii calificării 

aferente programului de studiu de licență PIPP (filiale) în Registrul Național al Calificărilor în 

Invățământul Superior. Cuantum total= 4038 lei. 

Art.7. Se aprobă solicitarea dlui. prof.dr. Potop Vladimir de a se asocia Școlii Doctorale în domeniul 

Știința Sportului și Educației Fizice în IOSUD UPIT, având în vedere recunoașterea automată a 

calității de conducător de doctorat în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, pe baza Convenției 

internaționale de recunoaștere reciprocă. 

Art.8. Se aprobă plata activităților în regim de plata cu ora efectuate în luna martie, retroactiv, pentru 

cadre didactice din FSESSP și FMT, omise la raportare. Plata se va face  la drepturile salariale aferente 

lunii aprilie. 
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Art.9. Se aprobă referatul de necesitate privind achiziția de echipamente informatice solicitate de 

Biroul Studenți Internaționali, în valoare de 687 lei. 

Art.10. Se amână achiziția de servicii de toaletare a copacilor la  Corp B până la primirea de oferte de 

servicii în acest scop. 

Art.11. Se amână solicitarea S.C. Valah Construct Grup SRL privind revizuirea sumei solicitată la 

deblocarea din garanția de bună execuție până la semnarea Procesului Verbal la finalizarea lucrărilor. 

Art.12. La Admiterea 2020 se recomandă utilizarea softului on-line. Responsabilii vor primi tutoriale 

și vor testa în timp util funcționalitatea acestuia. Coordonarea implementării softului de Admitere on-

line se face centralizat la CTICI și va fi gestionat de CTICI. Dl. Prorector CSI- prof.dr.ing. Adrian 

Clenci va supraveghea procesul și va informa periodic Consiliul de Administrație. Se stabilește data de 

15.05.2020 la care softul să fie funcțional. Dl. director CTICI are sarcina de a monitoriza Admiterea 

2020. Deasemenea, softul de admitere on-line va fi prelucrat de CTICI și adaptat pentru a fi posibilă 

utilizarea acestuia și pentru studenți internaționali. 

Art.13. Având în vedere că pe perioada stării de urgență activitățile didactice de predare se desfășoară 

în mediul on-line și că este necesar ca dovezile desfășurării acestora să fie prezentate, fiecare facultate 

va decide cum va arhiva aceste documente, conform unui regulament propriu, la Departamente. 

Deasemenea, trebuiesc arhivate dovezile și pentru activitățile de conversie profesională. Directorii de 

Departamente trebuie să aibă dovezile efectuării orelor din pontajele pe care le semnează. 

Art.14. Fișa de lichidare care trebuie depusă de studenți la dosarul personal poate fi accesată în forma 

electronică și se va completa on-line. Fiecare administrator va introduce în sistem debitele care se 

înregistrează. Data limită este 15.05.2020. La această dată se va efectua o verificare privind finalizarea 

încărcării acestei baze de date. 

Art.15. Având în vedere faptul că platforma de e-learning nu poate sprijini susținerea licenței sau 

dizertației on-line în forma actuală, se admite că, dacă va fi nevoie, se va adopta o soluție la momentul 

oportun privind achiziționarea unei platforme dedicate. Se vor face dotări suplimentare actualei 

platforme pentru a deveni o platformă de e-learning permanent. 

Art.16. Pentru respectare calendarului Programului EURO 200 prin care studenții pot aplica pentru 

achiziționarea de calculatoare, se stabilește următorul mod de lucru: 

 Studenții completează cererea de acordare a sumei de 200 euro după modelul ce va fi transmis 

de dl. prorector RSAMSE- conf.dr. Adrian Sămărescu. Perioada 15-16.04.2020; 

 Cererile se centralizează la facultăți și se transmit dlui prorector în data de 17.04.2020; 

 Centralizatorul cererilor va fi transmis de dl. prorector către MEC tot în data de 17.04.2020, 

dată limită de transmitere conform calendarului. 

 

 În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Planificarea activităților didactice pentru scenarii de reluare a acestora: 18.05.2020 sau 

01.06.2020; 

 Corelarea activităților didactice cu structura anului din învățământul preuniversitar, având în 

vedere activități specifice FTLIA și FSESSP; 
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 Realizarea practicii pedagogice obligatoriu pentru anii terminali urmând ca pentru anii 

neterminali să fie posibilă reportarea în anul universitar următor; 

 Toți directorii de departamente vor consulta și utiliza adresa de mail.upit pentru ca informația 

să fie transmisă și primită în timp util. Se pot adăuga la grup și adrese private dacă se dorește. 

 Responsabilii din CTICI vor face demersuri pentru mărirea limitei fișierelor transmise. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


